
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 19/2019
Caràcter: extraordinària
Convocatòria: primera
Data: 13 de novembre de 2019
Horari: de les 9.30 a les 10.05 hores
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial de Llucmajor.

Assistents
 Noemí Getino Pérez, batlessa accidental, presidenta  
 Maria Francisca Lascolas Rosselló, Gabriel Rojo Rodríguez, Maria del Pilar Bonet

Escalera i Simó Adrover Llompart, pel Partit Popular
 Ginés Sáez González, per Ciudadanos, Partido de la Ciudadania
 Alexandro Gaffar i Eloy Crusat Horrach, per Llibertat Llucamajor
 Guillermo Roig Mascaró, per Agrupación Social Independiente
 Gregorio  Estarellas  Mas,  Jaume  J.  Oliver  Vallés,  Bartomeu  Tugores  Vicens,

Francisca  Almagro  Peset  i  José  Luís  Huéscar  Villar  pel  Partit  Socialista  Obrer
Espanyol

 Jaume Tomàs Oliver i Maria Barceló Calviño, per MÉS per Mallorca – APIB
 José Miguel Pastor Cantallops, per Vox-Actua Baleares
 Eduardo Eugenio Zúñíga Solari, Unides Podem
 Bernadí Vives Cardona, pel PI – Proposta per les Illes
 Raúl Domínguez Martín, del Grup Mixt
 Catalina Munar Miquel, interventora
 i Marc Rigo Manresa, secretari. 

Absents
 Eric Jareño Cifuentes (PP).

SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE  DE  GESTIÓ  DEL SERVEI  D’ABASTIMENT
D’AIGUA POTABLE, SANEJAMENT I DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS
ANTECEDENTS
1.- L'actual  contracte  de Gestió  del  Servei  de abastiment  d'aigua  potable,  sanejament  i
depuració  d'aigües  residuals,  adjudicat  a  l'empresa  “Aqualia  Gestió  Intregral  de  l'Aigua
(actualment FCC AQUALIA, S.A), es va iniciar el dia 16 de febrer de 1999, per un termini de
20 anys,  finalitzant  el  15  de febrer  de 2019.  D'acord  amb el  que s'estableix  a  Plec  de
Clàusules Administratives Particulars que regeix la concessió,  no es preveu pròrroga del
contracte. 

2.- Mitjançant  Resolució de Batlia  de data 10 de novembre de 2017 es va adjudicar  el
contracte de Servei  d'assistència tècnica  per  a l'avaluació,  seguiment  i  elaboració  de la
documentació  de  la  concessió  del  Servei  de  abastiment  d'aigua  potable,  sanejament  i
depuració  d'aigües  del  T.M  de  Llucmajor,  a  l'empresa  G-SIX  INTERNATIONAL
ENGINEERING,  S.L,  la  qual  va  redactar  un  primer  esborrany  de  plec  de  clàusules
administratives  particulars  i  de  prescripcions  tècniques  que  havien  de  regir  l’esmentada
concessió, així com l'estudi de viabilitat. 
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3.- Al  BOIB núm. 23 de data 21 d'agost de 2018 es va publicar l'anunci pel qual es va
sotmetre a informació pública l'estudi de viabilitat i els avantprojectes d'obra de la concessió,
no havent-se presentat suggeriments o reclamacions.

4.- Mitjançant Resolució de Batlia de data 12 de novembre de 2018 es va ordenar l'inici de
l'expedient  de  contractació  de  la  “Concessió  del  servei  d’abastiment  d'aigua  potable,
sanejament i drenatge del municipi de Llucmajor”,  d’acord amb l'informe justificatiu de la
necessitat de la contractació de data 9 d'agost de 2018 i de conformitat amb els preceptes
de la Llei de Contractes del Sector Públic i les seves disposicions de desenvolupament i
reglamentàries. 

5.-  Amb posterioritat  a la realització dels esmentats tràmits,  s'han plantejat una sèrie de
qüestions econòmiques, jurídiques i tècniques, que afecten la redacció definitiva dels plecs
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, així com a l'estudi de
viabilitat.  Entre  d’altres  qüestions  i  ateses  les  obligacions  imposades  per  la  normativa
aplicable, s'ha analitzat la procedència de l'establiment de la fórmula de revisió de preus
prevista al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de
març,  de desindexació  de l'economia espanyola;  el  càlcul  correcte  del  valor  estimat  del
contracte;  la  fixació  definitiva  dels  criteris  d'adjudicació  del  contracte;  el  tema  de  la
subrogació del personal; així com la necessitat de sol·licitar a cinc operadors econòmics del
sector la remissió de la seva estructura de costs, per a posteriorment elaborar una proposta
d'estructura de costs de l'activitat. 

Tot allò ha endarrerit la tramitació del procediment, al que s’ha d’afegir el fet que a final d'any
es  va  donar  prioritat  a  la  impulsió  d'altres  projectes,  com  la  redacció  dels  projectes
d'inversions financerament sostenibles i la seva posterior licitació, o l'elaboració i tramitació
del pressupost municipal. 

Aquestes circumstàncies varen motivar l'adopció de l'Acord de Ple Extraordinari de data 21
de febrer de 2019, pel qual es va aprovar una primera pròrroga de la concessió, per un
període de 9 mesos. Tot allò, en base de l'informe de l'enginyer i de l'economista municipal
de data 5 de febrer de 2019 i de la Cap del Servei d'Administració General de data 18 de
febrer de 2019.

Així mateix, i amb motiu de les eleccions municipals i posterior canvi de govern, durant el
període pre-electoral es varen prioritzar altres temes que afectaven la recollida de residus i
neteja viària, i després de la constitució del nou consistori i atesa la proximitat del venciment
de  la  primera  pròrroga,  s'ha  tornat  a  posar  de  manifest  la  necessitat  de  continuar  la
tramitació del procediment per a la licitació de la concessió del servei. 

6.-  A  data  d’avui  s'està  treballant  en  la  redacció  d'un  nou  estudi  de  viabilitat  i
d'avantprojectes  d'obra,  ja  que  atès  el  temps  transcorregut,  els  que  es  varen  redactar
inicialment ja no responen a la realitat de la concessió. Aquesta circumstància determinarà
així mateix la necessitat de tornar a introduir canvis en els esborranys de plecs ja redactats. 
Una  vegada  es  disposi  dels  avantprojectes  i  estudi  de  viabilitat  definitius  s’hauran  de
sotmetre  al  tràmit  d'informació  pública  per  un termini  d'un  mes,  d'acord  amb el  que es
disposa als articles 247, 248 i 285 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del
Sector Públic. 

D'altra banda, atès que durant el mes de juliol s'ha sol·licitat a cinc operadors econòmics del
sector la remissió de la seva estructura de costs, també s'ha de procedir a l'elaboració d'una



proposta de costs de l'activitat, la qual haurà de ser sotmesa al tràmit d'informació publica
per  un  termini  de  20  dies,  per  a  la  seva  posterior  remissió  a  la  Junta  Consultiva  de
Contractació Administrativa de les Illes Balears, organisme que haurà d'emetre informe així
mateix sobre la fórmula de de revisió de preus proposada. Tot allò, en compliment de l'article
9.7 del RD 55/2017. 

Finalment,  s'haurà de procedir  a l'aprovació de l'expedient  de contractació pel Ple de la
Corporació i a la seva posterior licitació i adjudicació, que previsiblement i tenint en compte
la  complexitat  d'aquest  tipus  de  procediment,  podria  suposar  com  a  mínim  un  temps
aproximat de sis mesos. 

7.-  En data  31 d'octubre  de 2019,  l'Enginyer  Tècnic  i  l'Economista  Municipal  han emès
Informe en el qual posen de manifest que l’endarreriment en la tramitació del procediment
per a la contractació de la concessió de serveis de referència ha derivat, entre altres factors,
d’haver passat  per un període electoral  amb canvi de consistori,  el  que ha suposat  una
ralentització de les tramitacions i la determinació final de l’abast del contracte i les inversions
a dur a terme per part dels òrgans gestors, que no s’ha produït a data d’avui. A tot això s’hi
ha d’afegir que analitzades les diferents opcions contemplades a la Llei 2/2015, de 30 de
març, de desindexació de l’economia espanyola, desenvolupada pel Real Decret 55/2017,
de 3 de febrer, ha derivat en una modificació en el sistema de revisió de valors monetaris
motivada per variacions de costs en la prestació del servei que fins a les hores no s’havia
tingut  en compte.  D’altra  part,  disposant  en aquesta  data de noves dades actualitzades
relatives al servei, s’ha posat de manifest una considerable disminució en els dos darrers
anys en els rendiments de les xarxes, així com una disminució substancial de consum en el
darrer exercici, circumstàncies que s’han de reflectir al nou estudi de viabilitat. 

En virtut de l’anterior, proposen una pròrroga de dotze mesos, atès que es tracta d’un servei
bàsic i  obligatori per a la població, estant justificat aquest termini amb la finalitat  d’evitar
coincidir  l’inici  de la  nova concessió amb la temporada turística i  els  problemes que un
suposat canvi de concessionari d’un servei essencial com és el present podria produir. 

Finalment, als efectes de que es pugui concloure el nou estudi de viabilitat consideren que
es precís que per part de l’Ajuntament es defineixin una sèrie de paràmetres bàsics per a
aquell,  i  així  mateix,  es recomana el  nomenament  d’un interventor del  servei  durant  els
mesos de pròrroga i mentre no s’adjudiqui el nou contracte per tal de garantir el correcte
funcionament del servei.

8.- Els Serveis Econòmics i el Servei de Contractació no han pogut emetre el corresponents
Informes relatius a l’ assumpte esmentat amb anterioritat al Ple ordinari anterior.  No obstant
i vist que la primera pròrroga de la concessió del  Servei de abastiment d'aigua potable,
sanejament i depuració d'aigües residuals, finalitza el proper dia 15 de novembre de 2019,
es tracta d’un assumpte que cal  resoldre a un Ple extraordinari i  que no és pot posposar pel
pròxim Ple ordinari de novembre, ja que es tracta d’un servei de prestació obligatòria per
part de l’Ajuntament.

FONAMENTS JURÍDICS
1.- De conformitat amb el que es preveu a l'article 25.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, “El Municipi exercirà en tot cas com a competències
pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat  i  de les Comunitats Autònomes, en les
següents matèries: c) Abastiment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües
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residuals”. Així mateix, d'acord amb l'article 26 LBRL, l’abastiment domiciliari d'aigua potable
i el clavegueram són serveis de prestació obligatòria per a tots els municipis. 

2.- D'acord amb l'article 85.2 LBRL, “Els serveis públics de competència local hauran de
gestionar-se de la  forma més sostenible  i  eficient  de les  enumerades a  continuació:  B)
Gestió  indirecta,  mitjançant  les  diferents  formes  previstes  per  al  contracte  de  gestió  de
serveis públics en el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre”. (referència que s’ha d’entendre efectuada, a
l'actual LCSP). 

L'article 284 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per part
seva,  preveu que  “L'Administració podrà gestionar indirectament,  mitjançant contracte de
concessió de serveis,  els serveis de la seva titularitat  o competència sempre que siguin
susceptibles  d'explotació  econòmica  per  particulars.  En  cap  cas  podran  prestar-se
mitjançant concessió de serveis els que impliquin exercici de l'autoritat inherent als poders
públics».

3.- L'actual  concessió  d’abastiment  domiciliari  d'aigua  potable,  sanejament  i  depuració
d'aigües residuals del T de Llucmajor, adjudicada al febrer de 1999 es regeix per la Llei 7/85,
de 2 d'abril, pel RD Legislatiu 781/86, de 18 d'abril, i per la Llei 13/95, de 18 de maig, de
Contractes de les Administracions Públiques. 

D'acord amb l'article 158 de la citada llei de contractes,  “El contracte de gestió de serveis
públics (actualment, en el cas que ens ocupa, concessió de serveis), no podrà tenir caràcter
perpetu o indefinit, fixant-se necessàriament la seva durada i la de les pròrrogues de què
pugui ser objecte”. El Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix la concessió,
per  la  seva part,  preveu una durada de la  concessió  de 20 anys,  sense possibilitat  de
pròrroga. 

Tal com han interpretat diversos òrgans consultius, a partir de l'entrada en vigor de la Llei
53/1999, de 28 de desembre, per la qual es modifica la Llei 13/1995, de 18 de maig, de
Contractes  de  les  Administracions  Públiques,  no  són  admissibles  les  pròrrogues  tàcites
encara que això pogués ser conforme amb la legislació anterior si estava previst en el Plec. 
Així mateix, el Tribunal Suprem, (entre altres STC de 2 d'abril de 1996) ha vingut interpretant
que si bé en els contractes de gestió de serveis públics, és admissible la pròrroga del termini
de duració, és necessari que aquesta i la seva duració estiguin previstes expressament en el
plec. En cas contrari, la falta de previsió en aquest, impedeix la seva aplicació. 

En correlació amb l'anterior, les successives lleis de contractació pública, han establert en
els seus preceptes la impossibilitat de pròrroga del contracte per consentiment tàcit de les
parts i no han contemplat la possibilitat de continuar l'execució del contracte una vegada
vençut el termini d'execució o el de les seves eventuals pròrrogues; amb l'excepció de la
previsió  continguda  en  l'article  29.4  in  fine de  l'actual  LCSP,  aplicable  als  contractes
adjudicats sota la vigència d'aquesta llei  i  sempre que es donin els requisits prevists en
aquesta (de manera succinta: que al venciment d'un contracte no s'hagués formalitzat el nou
que garanteixi la continuïtat de la prestació a realitzar pel contractista, com a conseqüència
d'incidències  resultants  d'esdeveniments  imprevisibles  per  a  l'òrgan  de  contractació
produïdes  en  el  procediment  d'adjudicació  i  existeixin  raons  d'interès  públic  per  a  no
interrompre la prestació, per un període màxim de nou mesos, i  sempre que l'anunci de
licitació del nou contracte s'hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte
de la data de finalització del contracte originari).



4.- No obstant l'anterior, atès que l'article 128.1. 1 del Decret de 17 de juny de 1955, pel qual
s'aprova  el  Reglament  de  Serveis  de  les  Corporacions  Locals,  imposa  al  concessionari
l'obligació  de  prestar  el  servei  de  la  manera  disposada  en  la  concessió  o  ordenat
posteriorment per la corporació concedent, la doctrina i la jurisprudència han interpretat que
es tracta d'un article fonamentat en la necessitat de mantenir en tot cas la continuïtat del
servei. És a dir, el supòsit de l'ínterim entre la finalització i l'adjudicació del nou contracte, no
seria  pròpiament  una  pròrroga  (expressa  o  tàcita),  sinó  una  situació  excepcional  que
requereix la continuïtat del servei per raons d'interès públic (STS de 18.11.1986). 

En  el  mateix  sentit,  s'ha  pronunciat  el  Tribunal  Suprem  a  la  seva  Sentència  de  data
20.12.1986,  i  l'Audiència Nacional,  en sentència de data 21.05.2002,  assenyalant  que el
principi tradicional en la contractació administrativa de risc i ventura del contractista i la regla
de la inalterabilitat dels contractes sofreixen importantíssimes atenuacions en el camp de la
concessió de serveis  públics,  de manera que l’interès públic  de la  continuïtat  del  servei
preval  sobre  la  doctrina  clàssica  de  la  inalterabilitat  del  contracte,  admetent-se  així  la
continuïtat del servei amb l'empresa que ho estava prestant fins a la convocatòria d'una
nova licitació. 

L’assumpte es va tractar  a la  Comissió Informativa  d’Economia i  Ocupació  de dia  8 de
novembre i una vegada vist el dictamen el secretari fa un incís per explicar que en l’anterior
pròrroga que es va acordar, hi ha una errada de fet, on diu que es prorroga a 9 mesos i en
lloc de dir a 15 de novembre, diu a 15 d’octubre, però com que la voluntat era prorrogar 9
mesos, amb aquesta errada no estan sense contracte, simplement ho volia fer constar en
acta.

Seguidament el Sr. Gregorio Estarellas (PSOE), diu que li hagués agradat que es justifiqués
l’absència  del  batle,  ja  que  suposa  que  la  seva  absència  ha  de  ser  per  un  assumpte
important, ja que en aquest plenari s’aproven dos punts importants. Pel que fa a la proposta
el seu grup s’abstindrà en positiu, explica que no voten en contra perquè el servei d’aigües
és una cosa necessària i  els anys que el seu equip de govern va treballar amb Aqualia
consideraven que el servei era positiu, ja que quan hi havia un problema puntual, venien i ho
arreglaven de seguida, creuen que l’empresa va complir i tant de bo que puguin continuar en
el pròxim plec, però per una altra banda estan totalment en contra de l’informe que ha fet
intervenció, en el qual hi ha algun punt, on pareix que la culpa del retard la tenen els polítics
i  tots saben que això ho duen els tècnics.

La Sra. Noemi Getino (CS), referent al que ha dit el Sr. Estarellas, diu que si el batle no és
avui al plenari, és perquè no es troba a l’illa i el motiu pertany al seu àmbit personal.

La Sra. Maria del Pilar Bonet (PP), diu que ja saben que els tècnics fan la seva feina, però
els polítics també hi han d’empenya perquè els projectes vagin endavant i  la intenció de
l’equip de govern és que aquest contracte surti abans que s’hagi de tornar a presentar la
pròrroga i faran feina per aconseguir-ho, diu que estan molt contents amb Aqualia perquè és
veritat que sempre que se’ls necessita responen.

El Sr. Jaume Tomàs (MES), diu que el vot del seu grup serà una abstenció en positiu, ja que
saben que és un servei essencial i no poden anar cap a una altra banda, però sí que fent
cas a les paraules que ha dit la Sra. Bonet, és veritat que tots hi han d’empenya cap a la
mateixa direcció, però el que realment els ha molestat, és que damunt un informe tècnic,
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surti que la culpa sigui dels polítics, els hi sembla bastant greu, ja que creuen que no té res a
veure amb un informe tècnic.

El Sr. Alexandro Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), diu que el vot del seu grup serà a favor,
a  pesar  que no és molt  del  seu grat  haver  d’arribar  a  una segona pròrroga,  perquè la
saturació en contractació pública du que no hagi sortit aquest assumpte i al ser un servei
bàsic necessari li donen suport.

El Sr. Eduardo Zúñiga (UP), diu que vol anunciar el canvi de vot del seu grup, ja que a la
comissió informativa va ser favorable i avui serà d’una abstenció en positiu, però també li
hagués agradat que l’informe fos d’un caire més tècnic i de fet en el pròxim plenari intentarà
que aquest  consistori  voti  a favor d’un estudi que es fa respecte a la  possibilitat  de re-
municipalitzar el servei d’aigües d’aquest municipi.

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el vot del seu grup a la comissió informativa va ser en
positiu i seguiran igual, explica que les pròrrogues en aquests tipus de contractes són quasi
inevitables pel ritme que du l’Administració, ja que estan xerrant de contractes molt grossos i
de molts de milions d’euros i, millor que hi hagi una pròrroga i es pugui estudiar tot el detall a
no haver de penedir-se de fer una cosa en preses i després pagar les conseqüències. 
Pel que fa als informes d’intervenció va explicar a la comissió informativa que el que pot
veure és que falten mans per dur-ho amb més celeritat, no ho veu tant com un retret a
l’anterior equip de govern i les culpes també s’han de repartir, perquè aquí hi ha algú que
pareix que la culpa és de tots menys d’ell, diu que accelerin, perquè només són 12 mesos
de pròrroga i ja no hi haurà excuses. Demana si quan se sàpiga si l’interventor serà extern o
de la Casa els hi podran comunicar.

La Sr. Getino diu que està d’acord amb el Sr. Vives i intentaran que aquesta pròrroga duri el
menys  possible  i  quan  tinguin  informació  de  com  va  el  procés,  no  dubtin  que  els  hi
transmetran.

Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 12
vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, VOX, GM i PI) i 8 abstencions (PSOE ,
MES i UP), per majoria s’adopta el següent acord:

Primer. Ordenar la continuïtat de la prestació del servei d’abastiment d’aigua potable,
sanejament i depuració d’aigües residuals, adjudicat mitjançant concessió a l’entitat FCC,
AQUALIA, SA, per un termini màxim de 12 mesos, i en qualsevol cas fins a l’adjudicació del
nou contracte de concessió, amb les mateixes condicions que el contracte inicial. 

Segon. Concedir a  FCC, AQUALIA, SA, un termini d’audiència de 15 dies, per a la
presentació de les al·legacions que consideri adients.

Tercer. Facultar la Batlia per al nomenament de l’interventor del servei.

MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 26/2019, DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
Vista la necessitat de dur a terme inversions que són necessàries pel municipi, sense que hi
hagi crèdit disponible a l’efecte en el pressupost de l’exercici 2019 i la possibilitat d’incloure-
ho com a Inversions Financerament Sostenibles en els termes que regula la Disposició Addi-
cional setzena del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Local. Les inversions
que es pretenen escometre son les següents:

Nº AREA CONCEPTE IMPORTE

1ESPORTS RENOVACIÓ GESPA ARTIFICIAL F7 ARENAL 47.630,15

2ESPORTS RENOVACIÓN SKATE PARK 8.376,83

3ESPORTS RENOVACIÓ MARCADORS PAVELLONS 1 i 2 LLUCMAJOR 41.151,80



4ESPORTS IL.LUMINACIÓ PISTA EXTERIOR LLUCMAJOR 19.218,94

5ESPORTS PISTA MULTIESPORTIVA 39.736,40

6ESPORTS GESPA PISTA ATLETISME 26.620,00

7POLICIA LOCAL SEÑALIZACION VERTICAL 13.866,60

8POLICIA LOCAL FURGONETA MANTENIMIENTO SEÑALIZACION 31.460,00

9POLICIA LOCAL FURGONETA ATENCION AL CIUDADANO POLICIA LOCAL 46.864,15

10POLICIA LOCAL 4 MOTOCICLETAS SCOOTER 32.225,84

11POLICIA LOCAL 5 CINEMOMETROS PEDAGOGICOS 20.250,00

12POLICIA LOCAL CARPA EMERGENCIAS 5.190,60

13URBANISME ALUMBRADO CONVENT JAUME CAMPOS 38.875,38

14URBANISME ALUMBRADO SECTORES DEUSTO Y SON GRANADA 111.904,76

15URBANISME ALUMBRADO SECTORES ACACIA Y TAMARINDE 141.656,07

16URBANISME ALUMBRADO AVDA REGNES DE MALLORCA 37.966,62

17URBANISME ALUMBRADO FONT 20.651,22

18URBANISME ALUMBRADO PABELLON ARENAL 40.000,00

19URBANISME 6 PUNTS RECARREGA VEHICLES ELECTRICS 60.000,00

20URBANISME MILLORES I NOVES CLIMATITZACIONS EDIFICIS 244.602,10

21URBANISME MILLORES I NOVES INSTALACIONS FONTS MPALS. 119.671,15

22MANTENIMENT URBA ESCENARI MODULABLE 25.232,19

23MANTENIMENT URBA MAQUINARIA PER MANTENIMENT JARDINS 32.884,17

24MANTENIMENT URBA PROG. BOMBINS PANYS ENTRADA EDIFICIS 16.023,06

25MANTENIMENT URBA BOMBINS PANYS ENTRADA 16.375,78

26MANTENIMENT URBA BOLARDOS I JARDINERES ORDENACIÓ TRÀFIC 14.198,45

27MANTENIMENT URBA ELEVADOR VEHICLES 5.305,37

28MANTENIMENT URBA BARRERES SEGURETAT ESCENARIS 5.029,44

29MANTENIMENT URBA REPOSISICIÓ BANCS PLAÇA ESPANYA 9.509,58

30MANTENIMENT URBA 110 PAPERERES RECOLLIDA SELECTIVA 87.712,90

31MANTENIMENT URBA 50+20 UNITATS DE CONTENIDORS CARREGA POST 21.907,90

32MANTENIMENT URBA REMODALACIO PARC INFANTIL 120.686,62

33MANTENIMENT URBA REMODELACIO PLAZA PARE BARTOMEU SALVA 37.800,00

34MANTENIMENT URBA SENYALITZACION VERTICAL 9.514,23

Vist que es declararen necessàries i urgents les referides despeses, i que és recomanable
que no es demorin en l’exercici següent per un principi d’eficiència en la prestació de ser-
veis, i vista la insuficiència d’altres mitjans per al seu finançament s’ha de procedir a l’apro-
vació de la modificació pressupostaria en la modalitat de crèdit extraordinari que es finança-
rà mitjançant el Romanent Líquid de Tresoreria per Despeses Generals.

Aquesta modificació pressupostària, s’haurà d’exposar al públic mitjançant anunci al tauler
d’edictes d’aquesta corporació i publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Durant un termini de 15 dies hàbils els interessants podran examinar i presentar reclamaci-
ons davant el ple. En el cas que no es presentin reclamacions en contra, s’entendrà aprovat
definitivament, en els termes de l’article 169 del Reial decret 2/2004 del TRLRHL.

L’assumpte es va tractar  a la  Comissió Informativa  d’Economia i  Ocupació  de dia  8 de
novembre i una vegada vist el dictamen el Sr. Jaume J. Oliver (PSOE), diu que el vot del seu
grup serà a favor, ja que si ells haguessin seguit governant, hi ha una sèrie de coses que
també haurien duit a Ple, però vol recordar que així com tenen més d’11 milions d’estabilitat
pressupostària, és una petita quantitat d’IFS i, si sorgís un dubte, per exemple tot el que és
el tema de l’enllumenat l’han separat perquè entenguin on es farà la inversió, però moltes
d’aquestes inversions aniran en un sol contracte i des del seu punt de vista, s’haurien d’anar
fent durant tot l’any, ja que en la situació que varen deixar les arques municipals quant a
romanent de tresoreria és molt bona com per a presentar aquests imports, saben que és un
primer avanç, però entenen que es pot aprofitar bastant més.
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La Sr. Noemí Getino (CS), diu que així és com ho volen fer en un futur, aprofitar molt més les
IFS, però aquesta vegada han tingut molt en compte les opinions dels tècnics i el temps del
qual disposaven, espera fer-ho més vegades i en consens.

La Sr. Maria del Pilar Bonet (PP), diu que el romanent de tresoreria que es té, al final no és
de 12 milions, ja que després de fer tota la neteja de la situació, amortització de préstecs i
l’import net del romanent sobrant que es té són 6.268.356 € i d’aquest varen poder emprar-
ne 2.500.000 € i al final pel que es podia optar per contractació, han optat per aquest milió i
mig, ja que són els projectes que es podran dur a terme i podrà assumir contractació per
poder treure i, en tot el que sigui IFS faran consens amb tots els grups municipals.

El Sr. Jaume Tomàs diu que el sentit del vot del seu grup serà d’una abstenció en positiu i ve
ocasionada perquè quasi tots els projectes que formen part  d’aquestes inversions, són els
que  ja  havien  deixat  preparats  a  l’anterior  legislatura  i  seria  una  incoherència  votar  en
contra. És veritat que a la comissió informativa va plantejar una sèrie de preguntes de les
quals la Sr. Bonet n’hi va poder contestar unes quantes i quedaren que li contestarien les
atres per correu,  encara estan esperant  la contesta,  i  ara votar aquesta proposta sense
saber els detalls i l’explicació que varen demanar els hi costa. 
Diu que troben que aquest pla d’inversions és excessivament conservador, és veritat que
han vist el romanent de tresoreria, però troben que d’aquest milió i mig podien haver passat
el doble, sense tenir cap problema de liquidés. 
També demana perquè és que ara duen aquest assumpte a ple, ja que quan varen fer el
traspàs d’informació, amb el canvi de govern els hi digueren el que hi havia i un 80% del que
duen en aquestes inversions els hi varen deixar preparat i s’hagués pogut fer pel setembre i
ara no tindran temps a final d’any de treure la meitat d’aquests contractes que tenen en
marxa i això els preocupa, perquè és molt deficitari pel poble. Diu que moltes d’aquestes
inversions són més de despesa corrent,  que d’inversió i  ja  fa  el  temps suficient  perquè
aquest equip de govern es posi en marxa i veuen que encara estan aturats.

La Sr. Getino (CS), diu que ja han comentat que s’utilitzarà més aquesta eina en un futur i
que tal vegada amb el canvi de govern aquestes coses s’han afrontat un poc més tard, però
totes les que s’han aprovat han estat amb el dictamen i el consell dels tècnics, en els quals
s’han de deixar aconsellar.

El  Sr.  Alexandro Gaffar  (LLIBERTAT LLUCMAJOR),  diu  que estan d’acord  tant  amb els
comentaris del PSOE, com de MES, sobre els terminis i les quanties, diu que quan hi va
haver el PEF, es xerrava clarament d’una capacitat d’uns 2 milions i mig d’euros pel que
restava de trimestre i en el paper només hi ha 1 milió i mig d’euros, per tant votaran a favor
perquè són necessàries, però a la fi és una baixada de l’esperat i dita baixada creuen que ve
pel que ha comentat el Sr. Tomàs, que és el termini. També diu que haver de saber per part
del seu grup, avui aquí al plenari, d’una informació que s’hauria d’haver remés a la resta de
l’equip de govern, que és que de 12 milions d’euros de romanent, en queden 6 milions no
troben que sigui una manera correcta de mantenir una comunicació interna a dins aquesta
corporació, ja que aquesta informació també hauria d’haver estat remesa als membres de
l’oposició a l’hora de prendre decisions en aquest plenari.

El Sr. Bernadí Vives (PI), diu que el vot del seu grup serà positiu, així com ja digueren a la
Junta de Portaveus, la majoria d’aquestes inversions ja les tenia previstes l’anterior equip de
govern, ja que són necessàries, també és veritat que hi troben a faltar inversions en les
quals ells gastaren doblers en voravies i asfaltat, està d’acord que a contractació i falta gent,



però actualment  hi  ha dures tècniques i  abans només n’hi  havia  una,  s’ha de mirar  de
millorar. Diu que quan ell es dirigeix a l’equip de govern els fa responsables a tots per igual,
són ells els qui s’han d’aclarir  i veu igual de responsable al Sr. Gaffar com a la Sra. Bonet i
això ho diu tant pels encerts com per les errades, i espera que aprofitin com els hi varen
deixar l’Ajuntament tant en l’aspecte econòmic com el d’organització, creu que han de donar
una passa més i no tornar enrere.  

La Sr. Getino (CS), diu que tenen molt clar que són un equip de govern, per les coses bones
i per les dolentes, i el que no ho tengui clar, allà amb la seva consciència.

El Sr. Oliver (PSOE), vol aclarir que ell quan ha dit la xifra es referia a l’estabilitat pressupos-
tària i capacitat d’endeutament i finançament.

La Sra. Bonet (PP), diu que sap que el Sr. Oliver sap cert del que xerren i pel que fa al que
ha dit el Sr. Tomàs, comenta que és veritat que no li han enviat el que va demanar, perquè
no han tingut temps, però ho han estat mirant-ho bé, ho haguessin pogut presentar abans,
però com ja se sap els mesos de juliol i agost són complicats per dur a terme les coses i el
mes de setembre varen començar a fer-hi feina per poder-ho dur ara, han controlat bé els
terminis per presentar les coses i el que s’ha presentat ara, és el que realment es podrà con-
tractar. Respecte al que se’ls va demanar sobre el tema d’esports, com la contractació de la
gespa, pistes multiesportives, etc.  diu que és el subministrament, però s’ha de fer la mà
d’obra i fer feina amb el departament de contractació per a preparar bé els contractes que
puguin justificar aquestes depeses. Com els hi va dir els hi passarà tots els detalls per cor-
reu electrònic i està molt satisfeta de la feina que han fet els tècnics.

El Sr. Tomàs (MES), diu que no posa en dubte la feina dels tècnics, però sí que posa en
dubte que no hi hagi una mica d’abús del tema del contracte menor, ja que per l’assumpte
de subministrament i obra si no compleixen uns percentatges, no els hi deixaran passar a
dins  contracte menor i creuen que quan es varen fer aquests projectes d’obra, si s’hagues-
sin fet a temps, hagués pogut anar amb un contracte major i no tendrien tots aquests proble-
mes, són uns 14 contractes majors que no veuen clar que es puguin licitar abans de final
d’any.

El Sr. Gaffar (LLIBERTAT LLUCMAJOR), en contestació a les paraules del Sr. Vives referint-
se al repartiment d’àrees de l’equip de govern, diu que és veritat que hi ha una dificultat exis-
tent en l’àrea d’Hisenda, Contractació Publica i Economia, més que res perquè es trepitgen
les àrees, quan en l’anterior govern ho duia la mateixa persona, cosa que creu que era el
més coherent; actualment la Sra. Bonet i ell es reparteixen segons quins punts i hi ha vega-
des que hi ha una falta de comunicació considerable, com s’ha pogut veure avui en aquest
plenari amb el tema del romanent de tresoreria i l’objectiu de comentar-ho és per millorar i
agraeix la crítica constructiva de l’oposició, ja que són una corporació en l’objectiu comú de
fer les coses bé en benefici de la ciutadania.

El Sr. Vives (PI), diu que està content que algunes de les seves declaracions servesquin per
fer intentar millorar i ha quedat clar que és un tema de l’equip de govern i són ells els que ho
han de solucionar, i que l’actitud del Sr. Gaffar en aquest punt l’honra, ja que ha reconegut
que es pot millorar. Per altra banda vol aclarir que quan ha xerrat del departament de con-
tractació en cap moment ha volgut dir que no facin feina, sinó tot al contrari, però pensa que
tal vegada s’haurien d’assignar unes funcions específiques a la nova tècnica, per així repar-
tir-se un poc la feina.  
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Una vegada acabades les intervencions, se sotmet el fons de l’assumpte a votació i amb 17
vots a favor (PP, CS, LLIBERTAT LLUCMAJOR, ASI, VOX, GM, PSOE i PI), i 3 abstencions
(MES i UP), per majoria s’adopta el següent acord:

Únic. Aprovar inicialment i, en el cas que no es produeixin al·legacions en el període
d’informació pública, també definitivament, la modificació pressupostària número 26/2019 en
la modalitat de crèdit extraordinari  finançat amb Romanent de Tresoreria per Despeses Ge-
nerals d’acord amb el següent detall:
AUGMENT D’APLICACIONS DE DESPESES

APLICACIÓ DESCRIPCIO IMPORTE

0120000-342-6220020 IFS - RENOVACIÓ GESPA ARTIFICIAL F7 ARENAL 47.630,15

0120000-342-6220021 IFS - RENOVACIÓN SKATE PARK 8.376,83

0120000-342-6250022 IFS - RENOVACIÓ MARCADORS PAVELLONS 1 i 2 LLUCMAJOR 41.151,80

0120000-342-6220023 IFS - IL.LUMINACIÓ PISTA EXTERIOR LLUCMAJOR 19.218,94

0120000-342-6220024 IFS - PISTA MULTIESPORTIVA 39.736,40

0120000-342-6220025 IFS - GESPA PISTA ATLETISME 26.620,00

0120000-133-6250020 IFS - SENYALITZACIO VERTICAL VARI 13.866,60

0120000-132-6240020 IFS - FURGONETA MANTENIMENT SENYALITZACIO 31.460,00

0120000-132-6240021 IFS - FURGONETA ATENCIO AL CIUTADÀ 46.864,15

0120000-132-6240022 IFS - 4 MOTOCICLETES SCOOTER 32.225,84

0120000-132-6250023 IFS - 5 CINEMOMETRES PEDAGOGICS 20.250,00

0120000-132-6250024 IFS - CARPA EMERGENCIES 5.190,60

0120000-165-6230020 IFS - ENLLUMENAT VARI 351.054,05

0120000-165-6230021 IFS - ENLLUMENAT PABELLO ARENAL 40.000,00

0120000-442-6230020 IFS - 6 PUNTS RECARREGA VEHICLES ELECTRICS 60.000,00

0120000-933-6230020 IFS - MILLORES I NOVES CLIMATITZACIONS EDIFICIS 244.602,10

0120000-171-6230020 IFS - MILLORES I NOVES INSTALACIONS FONTS MPALS. 119.671,15

0120000-333-6230020 IFS - ESCENARI MODULABLE 25.232,19

0120000-171-6230021 IFS - MAQUINARIA PER MANTENIMENT JARDINS 32.884,17

0120000-933-6230021 IFS - BOMBINS PANYS ENTRADA I PROGRAMACIÓ 32.398,84

0120000-133-6250021 IFS - BOLARDOS I JARDINERES ORDENACIÓ TRÀFIC 14.198,45

0120000-933-6230022 IFS - ELEVADOR VEHICLES 5.305,37

0120000-333-6230021 IFS - BARRERES SEGURETAT ESCENARIS 5.029,44

0120000-171-6250020 IFS - REPOSISICIÓ BANCS PLAÇA ESPANYA 9.509,58

0120000-162-6250020 IFS - 110 PAPERERES RECOLLIDA SELECTIVA 87.712,90

0120000-162-6250021 IFS - 50+20 UNITATS DE CONTENIDORS CARREGA POST 21.907,90

0120000-171-6230022 IFS - REMODALACIO PARC INFANTIL 120.686,62

0120000-171-6220020 IFS - REMODALACIO  PLAÇA PARE BARTOMEU SALVA 37.800,00

0120000-432-6250020 IFS - SENYALITZACIO VERTICAL TURISME 9.514,23

1.550.098,30
AUGMENT D’APLICACIONS DE INGRESSOS
Aplicació pressupostària Denominació Import
87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals 1.550.098,30

La Batlessa accidental, com a cas excepcional, dóna la paraula al Sr. Roig (ASI).
El SR. Roig diu que s’ha sentit molt orgullós d’haver estat assegut a la taula presidencial, ja
que en el municipi de Llucmajor per primera vegada han tingut una batlessa .
La batlessa ho agraeix i diu que alguna vegada havia de ser i que en un futur siguin moltes
més.



Un cop acabats els assumptes a tractar, el batle aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta.

Vist i plau El secretari
  El batle
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	Pel que fa als informes d’intervenció va explicar a la comissió informativa que el que pot veure és que falten mans per dur-ho amb més celeritat, no ho veu tant com un retret a l’anterior equip de govern i les culpes també s’han de repartir, perquè aquí hi ha algú que pareix que la culpa és de tots menys d’ell, diu que accelerin, perquè només són 12 mesos de pròrroga i ja no hi haurà excuses. Demana si quan se sàpiga si l’interventor serà extern o de la Casa els hi podran comunicar.

